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การฟั งเชิงรุก (Active Listening) สาหรับโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง
โดย ดร.นัชชา เทียมพิทกั ษ์, พฤศจิกายน 2558

การฟั ง (Listening) เป็ นพื้ นฐานสาคัญของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และ ยังเป็ นทักษะ
สาคัญอย่างหนึ่ งของการโค้ช โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็ นโค้ชเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง หรือ Coach for
Change การฟั งเป็ นจุดเริ่มต้นที่สาคัญอย่างยิ่งยวด เป็ นการยอมรับและแสดงออกถึงความเคารพใน
ศักยภาพของโค้ชชี่ เป็ นการพยายามเข้าใจโค้ชชี่ก่อน เมื่อโค้ชเข้าใจโค้ชชี่แล้ว ก็จะรูว้ า่ โค้ชชี่ คิดอะไร มี
พื้ นฐานความรูค้ วามเข้าใจเรื่อง/ปั ญหา/โครงการที่ตอ้ งการจะทา อย่างไรบ้าง รวมทั้งสามารถเข้า ถึง
สภาวะ อารมณ์ ค่านิ ยม หรือแรงบันดาลใจที่ซ่อนอยูก่ น้ บึ้ งของความคิดได้
ทักษะการฟั งเชิงรุก (Active Listening Skill) จึงเป็ นทักษะที่มีความสาคัญไม่ ยิ่งหย่อนไปกว่า
ทักษะการตั้งคาถามที่ทรงพลัง (Powerful Question) เพราะโค้ชจะตั้งคาถามที่ทรงพลัง ได้ดียอ่ มเกิดจาก
การฝึ กทักษะการฟั งอย่าง ลึกซึ้ งถึง บางสิ่งที่ซ่อนอยูเ่ บื้ องหลังคาพูด ของโค้ชชี่ ดังนั้นทักษะการฟั งมักจะ
ฝึ กฝนควบคู่กบั ทักษะการถาม
สาหรับหลักสูตรฝึ กอบรมนี้ หากโค้ชได้ เรียนรูแ้ ละเข้าใจหลักการฟั งเชิงรุก ( Active Listening)
ในขณะที่ พูดคุย ให้คาแนะนา รวมทั้ง การรับทราบความความคิดสร้างสรรค์ของโค้ชชี่ จะช่วยทาให้
บรรยากาศการสนทนาเป็ นไปอย่างเข้าอกเข้าใจ ตระหนักรูถ้ ึงความเป็ นตัวตนของโค้ชชี่ จะมีส่วนช่วยให้
โค้ชชี่กา้ วข้ามปั ญหาไปยังเป้ าหมายที่ตอ้ งการด้วยตัวของเขาเองได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ หากโค้ชนา
ความรูค้ วามเข้าใจไปปฏิบตั ิ ประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่ อง จะก่อให้เกิดทักษะ การฟั ง ที่ทาให้เข้าใจทั้งเนื้ อหา
และความรูส้ ึกของโค้ชชี่ได้อย่างลึกซึ้ ง ถ่องแท้ สามารถตอบสนอง ความคิดเห็นของโค้ชชี้ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม เนื้ อหาสาระสาคัญประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ
หัวข้อที่ 1 ระดับการฟั ง
หัวข้อที่ 2 วัตถุประสงค์ของ การฟั ง
หัวข้อที่ 3 10 เทคนิ คการฟั งสาหรับโค้ช
หัวข้อที่ 1. ระดับการฟั ง
จากหนังสือ 7 อุปนิ สยั พัฒนาสู่ผูม้ ีประสิทธิผลสูง หรือ The Seven Habits of Highly Effective
People ของ สตีเฟน อาร์. โคววีย ์ เป็ นหนังสือวิชาการ แขนงจิตวิทยาที่ได้รบั การนิ ยมมากที่สุดในโลก
มีการแปลในภาษาต่างๆ แล้วมากกว่า 34 ภาษา จาหน่ ายไปแล้วกว่า 20 ล้านเล่มทัว่ โลก ได้แบ่ง
ประเภทของการฟั งออกเป็ น 5 ระดับ ดังต่อไปนี้
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ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ฟั งแบบไม่สนใจ (Non-Listening)
ฟั งแบบแกล้งฟั ง (Pseudo listening)
ฟั งแบบเลือกฟั ง (Defensive Listening)
ฟั งแบบตั้งใจฟั ง (Appreciative Listening)
ฟั งแบบเข้าอกเข้าใจ (Listening with Empathy)

ระดับ 1 ฟั งแบบไม่สนใจ (Non-Listening)
เป็ นการฟั งที่ระดับตา่ สุด กล่าวคือ ผูพ้ ดู จะพูดอะไรก็แล้วแต่ ผูฟ้ ั งก็ไม่สนใจที่จะฟั ง การฟั งแบบ
นี้ ส่วนใหญ่จะเห็นได้จากการเข้าชั้นเรียน เข้าอบรม หรือสถานที่ที่มีผูฟ้ ั งจานวนมาก หากเป็ นการพูด
เป็ นการสนทนากันแล้วผูฟ้ ั งไม่สนใจ การสนทนาครั้งนั้นก็จะไม่เกิดขึ้ น เหมือนพูดอยูค่ นเดียวหน้า
กระจกนัน่ เอง
ระดับ 2 ฟั งแบบแกล้งฟั ง (Pseudo listening)
เป็ นการฟั งที่ดูเหมือนจะดีกว่า แต่ในความเป็ นจริงแล้วแย่ ยิ่งกว่าการฟั งแบบไม่สนใจอีก เพราะ
ทั้งที่ไม่สนใจที่ฟังแล้วแต่กลับหลอกผูพ้ ดู ให้พดู ต่อไปด้วยการแกล้งทาเป็ นฟั งเรื่องราวต่างๆ คล้ายกับว่า
เต็มใจรับฟั ง
บางครั้งอาจจะมีการกลบเกลื่อนความจริงด้วยการแกล้งตอบรับด้วยคาว่า “อืมม” “อ๋อ”
“เหรอ” เป็ นต้น
ระดับ 3 ฟั งแบบเลือกฟั ง (Defensive Listening)
เป็ นการฟั งแบบโดยใช้หู ซึ่งเท่ากับเพียงแค่ “ได้ยิน (Hearing)” เท่านั้น เป็ นเพียงการฟั งแบบ
ที่จะเลือกฟั งในสิ่งที่ตนเองสนใจเท่านั้น เรื่องใดที่ไม่สนใจก็จะฟั ง แบบไม่ได้ต้งั ใจที่จะฟั งจริงๆ
อาจจะแสดงการตอบสนองด้วยคาว่า “ก็ดีนะ” “จริงเหรอ” “ไม่จริงมั๊ง” เป็ นต้น
ระดับ 4 ฟั งแบบตั้งใจฟั ง (Appreciative Listening)
เป็ นการฟั งที่ดีกว่าฟั งด้วยหูเพียงอย่างเดียว กล่าวคือ มีการใช้ประสาทส่วนอื่นร่วมรับรูด้ ว้ ย
คือทางสายตา สังเกตอากัปกิริยาของผูพ้ ดู ประกอบด้วย เนื่ องด้วยผูฟ้ ั งมีความตั้งใจ รับฟั ง เรื่องราวต่างๆ
จึงมักแสดงการตอบสนองด้วยคาว่า “โห เยี่ยม” “เราว่ามันดีนะ” “เป็ นความคิดที่ดีมากเลย” เป็ นต้น
ระดับ 5 ฟั งแบบเข้าอกเข้าใจ (Listening with Empathy)
เป็ นการฟั งที่เยี่ยมยอดที่สุด เป็ นภาวะที่ผูฟ้ ั งเปิ ดใจรับฟั งอย่างเต็มที่ ละทิ้ งความเป็ นตัวตนของ
ตนเอง และรับเอาความคิด อารมณ์ ความรูส้ ึก จากผูพ้ ดู อย่างเต็มเปี่ ยม นอกจากที่ใช้หแู ละตาในการที่
จะตั้งใจฟั งแล้ว ยังใส่ใจเข้าไปในการรับฟั งครั้งนั้นด้วย นัน่ หมายถึงการที่ผูฟ้ ั ง ฟั งแบบเข้าอกเข้าใจใน
เรื่องราวต่างๆ นาไปสู่ความพร้อมที่จะเข้าไปเป็ นหุน้ ส่วนทางความคิด และ จะสามารถนาพาให้ผูฟ้ ั งก้าว
ข้ามปั ญหาได้ดว้ ยการตั้งคาถามที่ทรงพลังได้เป็ นอย่างดี

หลักสูตร Coach for Change ครั้งที่ 2 Active Listening, Dr.Natcha Tiempitak, 21 November 2015.

หน้า 3 / 6

หัวข้อที่ 2 วัตถุประสงค์ของการฟั ง
2.1 การฟั งเพื่อทาความเข้าใจ
2.2 การฟั งเพื่อนามาใช้เมื่อถึงเวลา
2.3 การฟั งเพื่อวิเคราะห์และประเมิน
2.4 การฟั งเพื่อรับความรูส้ ึก
2.1 ฟั งเพื่อทาความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ของการฟั งคือ เพื่อทาความเข้าใจ
ในการสนทนาทัว่ ๆ ไป ใน
ชีวิตประจาวัน ความสนใจของเราอยูท่ ี่อีกฝ่ ายหนึ่ งว่า เขากาลังพูดเรื่องอะไร เรากาลังพูดเรื่องอะไร
คิด เห็นอย่างไร เกี่ยวกับเรื่องที่จะพูด เป็ นต้น การฟั งบทสนทนาในชีวิตประจาวันเป็ นกิจกรรมปกติ
สาหรับคนส่วนใหญ่ มักใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย และบทสนทนาในแต่ละวันส่วนมากก็จะเป็ น
ลักษณะนี้ ซึ่งอาจจะเป็ นเรื่องที่สนุ กสนานมากและทาให้เกิดความตื่นตัวได้ดี แต่การสนทนาระหว่างโค้ช
กับโค้ชชี่มกั จะไม่เหมือนกับการสนทนาในชีวิตประจาวันแบบผิวเผิน เพราะวัตถุประสงค์ ของการฟั งแบบ
โค้ชจะใช้ทกั ษะการ ฟั งที่ลึกซึ้ งกว่า แต่อย่างไรก็ตาม การสนทนาแบบทัว่ ๆไป ก็สามารถนามาใช้กล่าว
ทักทาย หรือ ใช้บางช่วงเพื่อให้บรรยากาศการสนทนามีความผ่อนคลายได้เช่นกัน
2.2 ฟั งเพื่อนามาใช้เมื่อถึงเวลา
การฟั งเพื่อจดจาสิ่งที่มีความสาคัญในการทาความเข้าใจเอาไว้และสามารถนากลับมาใช้ได้ใน
เวลาที่เหมาะสม แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่กาลังพูดถึงนั้นมีความสาคัญสาหรับเรา แต่ ยงั ไม่ ได้ถูกนามา ใช้ ณ
เวลานั้น
สาหรับผูท้ ี่เป็ น โค้ช จาเป็ นต้องทามากกว่าฟั งเพื่อนามาใช้เพราะ นอกจากโค้ช ต้องอยูก่ บั
ปั จจุบนั และสนใจกับสิ่งที่ โค้ชชี่ กาลังพูดถึง ณ เวลานั้นแล้ว ยังต้องใช้ทกั ษะในการจดบันทึกย่อความ
พร้อมทั้งทบทวนคาพูดของโค้ชชี่ให้เกิดความกระจ่างแจ้งอีกด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถนามาใช้อา้ งอิง
ถึงอีกในโอกาสต่อไป เมื่อจาเป็ นต้องเชื่อมโยงกับการตั้งคาถามที่ทรงพลัง
2.3 ฟั งเพื่อวิเคราะห์และประเมิน
การฟั งเพื่อ วิเคราะห์และประเมินว่าโค้ชชี่กาลังพูดถึงอะไรอยูเ่ ป็ นเรื่องที่สาคัญ มาก ในฐานะ
โค้ชเราต้องจับประเด็นแล้วทาการวิเคราะห์ แยกแยะประเด็นให้ชดั เจน จากนั้นทาการประเมินว่าสิ่ง ที่
โค้ชชี่พดู เรื่องใดสาคัญและเรื่องใดที่ควรสนใจ ซึ่งต้องอาศัย เวลาในการฝึ กปฏิบตั ิอย่างสมา่ เสมอจนเกิด
เป็ นทักษะในการ พินิจพิเคราะห์ กลัน่ กรองว่า สิ่งใด “มีประโยชน์” สิ่งใด “น่ าสนใจ” สิ่งใด”สาคัญ”
ทักษะนี้ อาศัยประสบการณ์ จากการฝึ กฝนเป็ น จานวนมาก ยิ่งมีชวั ่ โมงฝึ กมากเท่าไรจะทาให้การโค้ช
ราบรื่นมากเท่านั้น
2.4 ฟั งเพื่อรูส้ ึก
การฟั งแบบสุดท้ายนี้ แตกต่างไปจากแบบอื่นๆ ที่กล่าวมา เป็ นเพราะต้องใช้ทกั ษะมากกว่า
ตรรกะที่คนทัว่ ไปเข้าใจในการฟั งคนๆ หนึ่ งพูด เป็ นการฟั งชั้นสูงที่นาไปสู่ การเกิด “ ปั ญญา” การฟั ง
เช่นนี้ เป็ นกุญแจสาคัญที่ไขไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้ งมากที่สุด ซึ่ง จะเกิดขึ้ นเมื่อโค้ชอยูใ่ นสภาวะที่ต้งั ใจฟั ง
อย่างลึกซึ้ ง เมื่อโค้ชสามารถมีการฟั งที่มีคุณภาพเช่นนี้ ได้ โค้ชจะสามารถสร้างประสบการณ์ในการทา
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ความเข้าใจว่าโค้ชชี่เป็ นคนอย่างไร และกาลังสื่อสารสิ่งใด คาแนะนาเบื้ องต้นสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการฝึ ก
ทักษะการโค้ช ควรคานึ งถึงปั จจัย ดังต่อไปนี้
- จิตใจของโค้ชจะต้องรับฟั งอย่างมีสติ ใจจดใจจ่อ
- ใช้ความเงียบและสงบ ถือเป็ นการให้เกียรติโค้ชชี่
- ความรูต้ ื่นของโค้ช แสดงออกถึงการมุง่ ความสนใจไปที่คาพูดของโค้ชชี่
- โค้ชไม่หมกมุน่ อยูก่ บั ตัวเองว่าจะตั้งคาถามอะไรดี
- โค้ชให้ความสนใจและอยูก่ บั โค้ชชี่ตลอดเวลาการสนทนา
หัวข้อที่ 3 10 เทคนิคเพื่อการฟั งสาหรับโค้ช
1. เมื่อโค้ชชี่กาลังพูด โค้ชจงหยุดพูด
2. ตั้งสติให้ความสนใจเต็มร้อยกับโค้ชชี่
3. โค้ชสามารถทบทวนคาได้ (Replacement)
4. มีศิลปะการพูดทบทวนคา อย่างถูกที่ถูกเวลา
5. รับฟั งแล้วช่วยโค้ชชี่ให้เกิดความกระจ่างชัด (Clarify)
6. อดทน อดกลั้น ด้วยความรัก
7. กระตุน้ ให้โค้ชชี่พดู กว่าโค้ช
8. เมื่อโค้ชชี่พดู ออกนอกประเด็น จาเป็ นต้องหาทางให้โค้ชชี่กลับเข้าสู่ประเด็นให้ได้
9. แสดงความเข้าอกเข้าใจและไม่ตดั สิน (ใช้มาตรฐานตัวเองเป็ นตัวตัดสิน)
10. รับฟั งแล้วควรกระตุน้ ด้วยการสนับสนุ นให้เกิดการลงมือกระทา
1. เมื่อโค้ชชี่กาลังพูด โค้ชจงหยุดพูด
แทบจะเป็ นไปไม่ได้ ที่คุณจะได้ยินทุกเรื่องในขณะที่ปากคุณ ส่งเสียงพูด ดังนั้นโค้ชจงหยุด
พูดในขณะที่โค้ชชี่กาลังพูด ควรระมัดระวังความตั้งใจดีที่อยากจะให้กาลังใจ หรือปลอบใจ ควรรอจังหวะ
ที่จะพูด ถ้าจังหวะไม่ เหมาะสม อาจจะบัน่ ทอนประสิทธิภาพในการสนทนาแบบการโค้ชได้ เพราะ
อาจจะเป็ นการขัดจังหวะ ทาให้โค้ชชี่ไม่ได้อธิบายสถานการณ์ แผนงาน รายละเอียดข้อมูลข้อเท็จจริง
อย่างถ่องแท้
2. ตั้งสติให้ความสนใจเต็มร้อยกับโค้ชชี่
ไม่แสดงพฤติกรรมที่ทาให้วอกแวก ขัดจังหวะ หรือทาให้โค้ชชี่รสู ้ ึกว่าถูกละเลย
3. โค้ชสามารถทบทวนคาได้ (Replacement)
ตรวจสอบสิ่งที่คุณได้ยินโดยการทวนสิ่งที่ได้ยินด้วยภาษาของคุณเอง ตัวอย่างเช่น “สิ่งที่
ฉันได้ยินจากคุณคือ.....” หรือคาว่า “เมื่อสักครู่คุณกาลังพูดถึง....” เมื่อคุณสามารถพูดสิ่งที่คุณได้ยิน
กลับไปได้แสดงให้ผูพ้ ดู เห็นว่าคุณตั้งใจฟั งเขาจริงๆ
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4. มีศิลปะการพูดทบทวนคา อย่างถูกที่ถูกเวลา
การใช้การทวนคาได้อย่างเหมาะเจาะ เป็ นทักษะที่ทรงพลังที่พฒ
ั นาไปตามเวลา ผ่านการ
ฝึ กฝนและการใส่ใจ การทวนคาต้องทวนในประเด็นหลักหรือหลักการ หากทวนคาในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ
จะทาให้โค้ชชี่เสียเวลา
5. รับฟั งแล้วช่วยโค้ชชี่ให้เกิดความกระจ่างชัด (Clarify)
ทาให้โค้ชชี่รสู ้ ึกสบายใจด้วยการแสดงว่าคุณกาลังฟั งอยู่ และในฐานะโค้ช สามารถสะท้อน
ความรูส้ ึกกลับไปที่โค้ชชี่ โดยการพูดบทสนทนาอย่างเช่น
- “ดูเหมือนว่าคุณกาลังรูส้ ึกว่า.....ผม/ดิฉนั เข้าใจถูกต้องหรือไม่”
- “ได้ยินว่าคุณกาลังวิตกกังวลในเรื่อง.....คุณหมายถึง.....ใช่หรือไม่”
- “ฉันได้ยินอารมณ์ความรูส้ ึกจากน้ าเสียงของคุณเมื่อพูดถึง x คุณจะเล่าให้ฉนั ฟั งเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องนั้นได้ไหม”
6. อดทน อดกลั้น ด้วยความรัก
รอ 2-3 วินาทีก่อนที่จะตอบสิ่งที่โค้ชชี่เพิ่งพูดจบ เป็ นการเอาชนะอัตตาของตนเองด้วย
การใช้ความเงียบให้เป็ นประโยชน์ เนื่ องจาก บ่อยครั้งที่ โค้ช กระโจนเข้าไปขวางการสนทนาก่อนที่ โค้ชชี่
จะพูดจบ เพราะโค้ชมีคาตอบอยูใ่ นใจอยูแ่ ล้ว แต่ในความเป็ นจริงควรปล่อยให้โค้ชชี่มีพื้นที่วา่ งในการคิด
และรูส้ ึกด้วย มีตวั ย่อที่โค้ชใช้ เตือนสติ ตวั เองเพื่อฝึ กความอดทน ระงับไม่ให้ขดั จังหวะการพูดของโค้ชชี่
นัน่ คือคาว่า “รอคอย” หรือ W.A.I.T ซึ่งย่อมาจาก Why am I Talking (ฉันพูดเพราะอะไร) บางครั้งการ
ปล่อยให้มีความเงียบ เป็ นระยะๆ จะช่วยให้โค้ชชี่ มีเวลาหยุดพักความคิด และ อาจจะ คิดอะไรได้มากขึ้ น
หลายเรื่อง
7. กระตุน้ ให้โค้ชชี่พูดมากกว่าโค้ช
มีคากล่าวที่วา่ “คาพูดเป็ นเจ้านาย”
ยิ่งโค้ชชี่พดู มากขึ้ น เท่าไร ยิ่งเป็ นประโยชน์ต่อโค้ช
มากเท่านั้น จงฟั งสิ่งที่โค้ชชี่พดู และได้พดู แต่อาจจะแสดงออกเป็ นภาษาท่าทาง ควรสังเกตอย่างละเอียด
นอกจากนี้ มีวิธีการกระตุน้ ให้โค้ชชี่พดู มากขึ้ นโดยมักใช้คาถาม เช่น คาว่า “คุณช่วยอธิบายเพิ่มขึ้ นได้
ไหม” หรือ “มีอะไรอีกไหมที่คุณอยากพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ” คาถามเหล่านี้ ล้วนช่วยสนับสนุ นให้โค้ชชี่ ได้
สารวจตัวเองมากขึ้ น
8. เมื่อโค้ชชี่พูดออกนอกประเด็น จาเป็ นต้องหาทางให้โค้ชชี่กลับเข้าสู่ประเด็นให้ได้
ก่อนเริ่มสนทนา โค้ชควรขออนุ ญาตจดบันทึกสิ่งสาคัญไว้ก่อน เพื่อเป็ นประโยชน์ในการ
จับประเด็น เนื่ องจากโค้ชชี่บางคนมีนิสยั ที่พดู รายละเอียดมากเกินไป และพูดวกวนในเรื่องที่กาลังกังวล
ใจ หากพบว่าโค้ชชี่เริ่มพูดออกนอกประเด็นมากจนเกินไปแล้ว ควร นาโค้ชชี่กลับมาสู่บทสนทนาที่
กระชับด้วยการตั้งคาถามต่อไปนี้
- “เรื่องนั้นเกี่ยวข้องอย่างไร”
- “เรื่องนั้นเกี่ยวกับสิ่งที่เรากาลังคุยกันอย่างไร”
- “นัน่ ดูน่าสนใจ แต่เราน่ าจะกลับมาสู่สิ่งที่เรากาลังคุยกันอยู่”
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หรือ อาจจะปล่อยให้โค้ชชี่พดู สักระยะ แล้วป้ อนถามว่า
o “คุณช่วยสรุปสิ่งที่คุณเพิ่งพูดไปใน 1 ประโยคได้ไหม”
o “คุณลองเชื่อมโยงเรื่องนี้ เข้ากับเป้ าหมายปั จจุบนั ของคุณกันหน่ อยดีม๊ยั ”
9. แสดงความเข้าอกเข้าใจและไม่ตดั สิน (ใช้มาตรฐานตัวเองเป็ นตัวตัดสิน)
เ
มื่อเห็นคุณค่าในตัวโค้ชชี่และยอมรับในความรูส้ ึกของเขา จะสามารถเข้าอกเข้าใจ เห็น
อกเห็นใจได้ยิ่งขึ้ น โดยฟั งทั้งเสียงที่ออกมาหรือ รับรูไ้ ด้ถึง สิ่งที่อยูภ่ ายในใจ การฟั งที่ดีทาให้ โค้ชสามารถ
ได้ยินเสียงโค้ชชี่จากภายใน (Inner Voice) แต่การที่โค้ชยึดเอามาตรฐาน/ความสามารถของตนเองมา
เป็ นไม้บรรทัดวัดเท่ากับเป็ นการตัดสินผูอ้ ื่น ซึ่งย่อมเป็ นการขัดขวางการฟั ง ดังนั้น จงฟั งให้จบแล้วหากมี
ความคิดเห็นอย่างไรก็ค่อยแบ่งปั นข้อคิดเห็นของคุณให้โค้ชชี่ทราบในภายหลังจะดีกว่า
10. รับฟั งแล้วควรกระตุน้ ด้วยการสนับสนุนให้เกิดการลงมือกระทา
โปรดระลึกไว้วา่ การสนทนาที่ไม่มีการร้องขอให้ลงมือทาไม่ใช่การโค้ช ดังนั้น แม้วา่ การที่
คุณให้เวลาและพื้ นที่ในการฟั งโค้ชชี่เป็ นสิ่งที่จาเป็ น วั เป้ าหมายสุดท้ายของการโค้ชก็คือการนาไปสู่การ
ปฏิบตั ิโดยโค้ชชี่จะเป็ นผูเ้ อ่ยปากด้วยตัวของเขาเอง
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